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Sammandrag

Enligt den svenska översättningen av bibeln skapades mannen först och kvinnan skapades 

därefter av mannens revben. Detta arbete syftar till att studera om det finns utrymme för en 

annan tolkning av den andra skapelseberättelsen i Genesis, än den som traditionsenligt 

berättas i till exempel Bibel 2000. Kan det vara så att den första människan, ’adam, var en 

människa av båda eller inget kön, och att kvinnan sedan separerades ifrån ’adam och det som 

var kvar var mannen? Genom att studera olika forskares och teologers tolkningar av 

människans skapelse i Genesis 2 och de hebreiska ordens betydelse och placering i verserna 

har jag kommit fram till att den mest troliga tolkningen av texten är att mannen skapades först 

och att kvinnan därefter skapades utifrån mannens revben. 
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1 Inledning

Bibeln inleds med Genesis. Genesis 1-3 innehåller enligt flera forskare två skapelseberättelser 

och det är en vitt utbredd uppfattning att Gud enligt den andra skapelseberättelsen däri 

(Genesis 2) skapade mannen först och att kvinnan därefter skapades av mannens revben. 

Denna föreställning har under århundraden präglat texter skrivna av kristna företrädare. Ett 

känt exempel är Paulus som i sitt första brev till Korint tydligt visar hur han ser på kvinnans 

skapelse när han skriver:

En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men 
kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från 
mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen.1

Men är Bibelns inledande kapitel verkligen så tydliga som en del, däribland Paulus, vill att de 

ska framstå? Var det enligt skapelseberättelsen i Genesis 2 mannen som skapades först och 

kvinnan därefter, eller var den första människan av båda (eller inget) kön? Vad står egentligen 

i grundtexten på hebreiska om mannen och kvinnans skapelse, hur kan detta tolkas och varför 

har det i historien tolkats som det gjort?

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera ifall det finns utrymme för en annan tolkning av den 

andra skapelseberättelsen i Genesis 2 än den som traditionsenligt berättats där mannen skapas 

innan kvinnan och kvinnan skapas av mannens revben. 

1.1.1 Frågeställningar

I förhållande till mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar.

Vad har sagts av olika forskare och teologer om mannen och kvinnans skapelse i Genesis 2, 

där det i våra svenska översättningar traditionsenligt står att mannen skapades innan kvinnan? 

Står det i genesis att mannen skapades först eller står det att den första varelsen, ’adam, var en  

människa utan några specifika könsdefinitioner?

                                                
1 1 Kor 11:7-10. Samtliga bibelcitat kommer från Bibel 2000.
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1.1.2 Avgränsningar

Syftet med min uppsats är inte att studera vilka eventuella könsroller som tolkningar av 

Genesis 2 har lett till. Syftet är inte heller att spåra Genesis ursprungsmyter och berättelser till 

andra traditioners och kulturers skapelseberättelser. Syftet är att granska den text vi har och 

som har blivit accepterad i kristendomens kanon för att se ifall det finns utrymme för en 

annan tolkning av människans skapelse i Genesis 2 än den som traditionsenligt berättats.
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2 Metod

Det finns många olika sätt att ta sig an problem i bibeln. Det går till exempel att anta en 

litterärkritisk hållning för att leta efter stilskillnader i texter och spåra olika källor i samma 

böcker och texter. Det går också att anta en formhistorisk hållning för att studera vad som 

sägs i texterna och hur det sägs eller att anta en traditionshistorisk hållning där man studerar 

vad som hände innan stoffet blev nertecknat.2 I mitt arbete har jag använt mig av en 

formhistorisk hållning för att studera vad som faktiskt sägs i Genesis 2 och hur det sägs.

Jag har valt att studera enskilda hebreiska begrepp, främst ’adam, för att se hur olika forskare 

och teologer har tolkat begreppen och hur de passar in i berättelsen och formen. Ett annat sätt 

att bemöta syftet skulle kunna vara att studera hela böcker eller berättelser. Oavsett vilken 

utgångspunkt som ligger till grund för det som studeras så är det näst intill omöjligt att helt 

och fullständigt separera delarna från varandra, gränserna är flytande. Om jag till exempel 

väljer att studera en enskild vers, så kommer fortfarande versen att studeras med viss relation 

till berättelsen vari versen står och med viss relation till betydelsen av de enskilda orden, 

liksom i relation till vilken bok versen står i. På samma sätt flyter den litterärkritiska, 

formhistoriska och traditionshistoriska hållningen in i varandra och kompletterar varandra. 

Det blir oundvikligt att inte nämna stilskillnader i texten eller något om textens historia innan 

den blev nertecknad.

För att ta reda på om det finns utrymme för en annan tolkning av skapelseberättelsen och 

främst av ’adam än den som presenteras i bland annat Bibel 2000 har jag studerat de olika 

tolkningar som jag har funnit och argumenten för dessa. Eftersom de olika forskarna och 

teologerna använder sig av olika transkriberingssystem har jag i min undersökning valt att 

konsekvent använda de transkriberingar av de hebreiska termerna som presenteras av 

Wolfgang Richter.3 Det innebär att jag ibland har varit tvungen att ändra de ordformer som 

stått i andra texter till samma transkriberingssystem som Richter använt sig av. Anledningen 

till att jag har valt den transkribering som presenteras av Richter är för att hans bok Biblia 

Hebraica transcripta är en transkription av hela Genesis så att alla begrepp i min uppsats 

följer samma transkriptionssystem.

                                                
2 Albrektson, B., Ringgren, H., En bok om Gamla testamentet, 1992, s 111ff.
3 Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991.
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3 Material

Materialet som jag har använt mig av är olika forskares och teologers publicerade åsikter, 

tolkningar och argument i frågan. Jag har inte gjort något urval bland de forskare och teologer 

som jag har stött på och som har gjort ett inlägg i diskussionen kring vad ’adam betyder, utan 

alla inlägg som jag har stött på refereras till i kapitel 5. 

Utöver forskare och teologers tolkningar refererar jag även till Zohar (den judiska mystiken 

Kabbalahs centrala verk) och till fotnotskommentarerna i Bibel 2000. Dessutom refererar jag 

till ett e-post från Christer Åsberg från Svenska bibelsällskapets översättningsenhet adresserat 

till mig själv. Jag har också studerat var och hur orden förekommer i den hebreiska 

grundtexten med hjälp av Richters transkribering.4    

Medan de flesta av de ovan presenterade forskarna och teologerna endast har fokuserat på 

fragment av det som min uppsats innehåller har Phyllis Trible gjort en undersökning som är 

nästan heltäckande för de termer kring vilka min egen uppsats kretsar, den enda termen som 

Trible inte problematiserar är �ila medan övriga termer som används i denna uppsats också 

återfinns i hennes verk God and the rethoric of sexuality, 1978. Eftersom hennes 

undersökning är den mest heltäckande undersökningen som jag har funnit i förhållande till 

min egen undersökning presenteras den först i kapitel 5 och därefter presenteras de andra 

teologernas och forskarnas inlägg i debatten i relation till det Trible har sagt.

Till uppsatsen hör också en bilaga. Denna bilaga har jag satt ihop utifrån Bibel 2000 och 

Richters Biblia Hebraica transcripta.5 Bilagan är satt tillsammans så att läsaren kan följa 

Genesis 2 och se var de olika hebreiska begreppen, som förekommer i uppsatsen, hör hemma. 

Den kan alltså fungera som stöd vid läsningen av uppsatsen. Jag talar eller läser inte själv 

hebreiska, och texten kan därför inte göra anspråk på att vara en helt tillförlitlig källa. Jag har 

fått begreppens betydelse ifrån de forskare och teologer som presenteras i min uppsats och 

därefter undersökt i Richters transkribering var de olika orden förekommer för att sedan 

placera dem efter var de hör hemma i den svenska texten. 

                                                
4 Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991.
5 Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991.
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4 Bakgrund

I detta kapitel kommer jag att börja med att kortfattat redogöra för hur det hebreiska språket är 

uppbyggt och fungerar samt vilka problem översättningen till svenska kan ge (4.1). Därefter 

redogör jag för den troliga uppkomsten av skapelseberättelserna i Genesis med främsta fokus 

på den andra skapelseberättelsen (4.2). Avslutningsvis presenterar jag de begrepp kring vilka 

arbetet fokuserar, vad dessa begrepps betydelser är och till viss del deras placering i Genesis 2 

(4.3).

4.1 Det hebreiska språket och översättningen till svenska

Genesis 2 är skriven på hebreiska. Hebreiska skrivs från höger till vänster och alfabetet består 

av 22 konsonanter.6 Texten i Gamla testamentet var från början endast en konsonantskrift, 

men vokaliserades senare för att fixera uttalet av orden, ett arbete som i sin slutgiltiga form 

var klart omkring år 900.7

    

Språket är uppbyggt av ordstammar som i regel består av tre konsonanter. Till varje ordstam 

finns en viss betydelse, till exempel betyder ktb ”skriva” i de olika sammanhang där ordet kan 

bli aktuellt; skriva, skrev, skrivande, skrivit och så vidare. Den mer exakta betydelsen 

framställs med hjälp av förstavelser och ändelser samt genom vokaliseringen av ordet. 

Konsonanterna är alltså ordets grund och enda betydelse, och språket kan inte använda 

vokaler olika för att framställa nya ord så som vi kan i svenskan (bit, båt, byt etc.).8

    

Hebreiska substantiv kan stå i bestämd eller obestämd form. Den bestämda artikeln heter i alla 

former ha- och skrivs samman med det följande substantivet. Ett exempel är ’�damā (jord) 

vilket i bestämd form blir ha-’�damā (jorden).9

     

Ett ord i de hebreiska texterna motsvarar inte alltid ett ord i det svenska språket. Ofta har olika 

ord olika nyanser som kanske motsvarar ett nytt ord när det översätts till ett annat språk. 

Dessutom är det hebreiska språket i bibeln gammalt vilket också gör att ett hebreiskt begrepp 

inte konsekvent kan översättas med ett svenskt ord, utan ofta måste sammanhanget få avgöra 

                                                
6 Johnsson, B. & Strömberg Krantz, E., Mötet med Gamla testamentet på hebreiska och svenska, 1997, s 6.
7 En bok om Gamla testamentet, Albrektson, B. & Ringgren, H., 1992, s 238f.
8 Johnsson, B. & Strömberg Krantz, E., Mötet med Gamla testamentet på hebreiska och svenska, 1997, s 15.
9 Johnsson, B. & Strömberg Krantz, E., Mötet med Gamla testamentet på hebreiska och svenska, 1997, s 17.
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vilket ord som är det rätta i översättningen. 10 Varje översättning blir, hur god den än må vara, 

en tolkning gjord av översättaren och influerat av översättarens förutfattade meningar. Därför 

är det viktigt att vid seriösa problemföreställningar återgå till den hebreiska texten. 11

   

4.2 Skapelseberättelserna i Genesis – deras uppkomst och karaktär

En av teorierna om Moseböckernas skapelse, framförd av Julius Wellhausen, framhäver fyra 

olika författare, fyrkällshypotesen. Enligt denna teori kallas den källa som från början 

använder gudsnamnet JHVH för Jahvisten (J), medan de delar som istället använder 

beteckningen Elohim har två författare. Den ena benämns Elohisten (E) och den andra 

benämns Prästskriften (P). Den fjärde källan (D) är den källa som främst återfinns i 

grundstommen till Deuteronomium. Den kronologiska ordningen bland dessa författare är 

troligen JEDP, där först J och E flätats samman av en redaktör varefter JE flätats samman med 

D av en annan redaktör och slutligen har P fungerat som ram kring de övriga.12

    

I Genesis 1-3 finner vi två skapelseberättelser. Den första berättelsen är skriven av 

Prästredaktören (P) och utgår ifrån uroceantanken. Hela texten är tydligt strukturerad och de 

åtta skapelseverken är fördelade på sex dagar.13 Texten betonar att människan är skapad till 

Guds avbild (Gen 1:26) och det står ingenting om i vilken ordning man och kvinna skapades 

utan endast ”som man och kvinna skapade han dem”.14 Denna text framställdes troligen runt 

år 400 f.v.t.15

    

Den andra skapelseberättelsen, som vi möter i Gen 2:4b-24, är troligen sammansatt av 

Jahvisten på 900-talet f.v.t.16 Berättelsen är inte en kreation av författaren, utan har formats av 

traditioner och berättelser som funnits i andra kulturer så som den babyloniska, grekisk-

romerska och persiska sedan långt tidigare innan den blev nertecknad av Jahvisten.17 Ett 

exempel i den andra skapelseberättelsen på influenser från andra kulturer är Gilgamesh-eposet 

med skapelsen av människan Enkidu. De första människorna i denna sumeriska 

                                                
10 se Johnsson, B. & Strömberg Krantz, E., Mötet med Gamla testamentet på hebreiska och svenska, 1997, s 64. 
och Albrektson, B. & Ringgren, H., En bok om gala testamentet, 1992, s 86.
11 Meyers, C., Discovering Eve, 1991, s 20f.
12 Albrektson, B. & Ringgren, H., En bok om Gamla testamentet, 1992, s 140f.
13 Albrektson, B. & Ringgren, H., En bok om Gamla testamentet, 1992, s 91.
14 Gen 1:27.
15 Albrektson, B. & Ringgren, H., En bok om Gamla testamentet, 1992, s 144.
16 Albrektson, B. & Ringgren, H., En bok om Gamla testamentet, 1992, s 142.
17 Gunkel, H., Genesis, 1997, s 27 & s 37.
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skapelseberättelse skapades av lera. Enkidu, den första mannen, blev man i två steg; först 

levde han med djuren och då var han inte riktigt man, utan han blev man först när gudarna 

sände kvinnan till honom.18 I Genesis 2 skapas den första människan av fuktig jord, därefter 

lever denna människa först med djuren vilket inte är tillräckligt stimulerande för honom och 

slutligen introduceras kvinnan.19

   

Teorier finns om huruvida Jahvisten ska stå som ensam författare av Gen 2-3 eller ej. Det 

diskuteras om skapelseberättelsen har flera andra underliggande källor. Förespråkare som 

Hermann Gunkel menar att texten har delar som tillkommit senare och att Jahvisten därför 

inte kan stå som ensam författare på texten.20 Anledningen till att dessa förespråkar fler 

underordnade källor under Jahvisten är på grund av de många osamstämmigheterna som 

förekommer i texten. Gunkel pekar på upprepningar, till exempel av människans placering i 

Eden som sker både i Gen 2:8: ”Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och 

satte där människan som han hade format” varefter Gud lät träd växa upp i trädgården, och 

vidare i 2:15: ”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens lustgård att bruka och 

vårda den” när det tydligen redan fanns en trädgård. Likaså sker utdrivningen från paradiset 

flerfaldigt i Gen 3:22-24 och i Gen 2:9 talas det om två träd i trädgårdens mitt, medan det i 

Gen 3:3 endast berättas om ett träd i trädgårdens mitt.21 Åsikterna om vilka av dessa delar 

som är äldst är delade mellan Budde, Holzinger och Gunkel. Gemensamt för de tre är att 

skapelsen av mannen, kvinnan och djuren hör till samma källa och har därmed tillkommit 

samtidigt, oavsett ifall de tillhör den äldre eller yngre källan.22

       

Det är utifrån Jahvistens skapelseberättelse, Genesis 2, som vi stöter på tolkningar som menar 

att den första människan som skapades var man och kvinnan skapades därefter utifrån ett av 

mannens revben. I Prästskriftens skapelseberättelse i Genesis 1 nämns enbart att ”Gud 

skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 

skapade han dem”.23

                                                
18 Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 226.
19 Gen 2:18-23.
20 Se Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 186f. & Gunkel, H., Genesis, 1997, s 3f.
21 Gunkel, H., Genesis, 1997, s 25ff.
22 Gunkel, H., Genesis, 1997, s 2f & 27f.
23 Gen 1:27.
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4.3 De problematiska begreppen

Ett bland andra begrepp i Genesis 2 som skapar debatt och problematik i översättningar och 

tolkningar är ’adam.24 Detta arbete fokuserar på mannens och kvinnans skapelse (inte deras 

könsroller), och är därför begränsat till användningen av begreppet ’adam (4.3.1). I samband 

med diskussionen kring detta begrepp förekommer även andra hebreiska ord och deras 

betydelser (4.3.2). Begreppen presenteras här med varje begrepps betydelse och var i texterna 

de främst förekommer så att läsaren enklare kan förstå läsningen av kapitel 5.

4.3.1 ’Adam

Första gången ordet ’adam (obestämd form) eller ha-’adam (bestämd form) förekommer i den 

andra skapelseberättelsen är i Gen 2:5: 

när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit 
något regn falla på jorden och ingen människa [’adam] fanns som kunde odla den.25

Ordet ’adam är i Bibel 2000 översatt med ”människa” men samma ord översätts i Gen 2:18 

till ”mannen”. Diskussionen handlar om huruvida ’adam betyder mänskligheten i stort eller 

om ’adam är ett ord för den första mannen när begreppet först presenteras i Genesis 2. 

Westermann skriver att ordet ’adam, på hebreiska אדם, betyder ”mänsklig varelse” eller 

”man”. Enligt Westermann förekommer ordet 46 gånger i Gen 1-11, och ordet betyder på 

flera ställen ”människa” som en art och neutral, för ”vem som helst” likväl som ”ingen”, ofta i 

relation till Gud.26

Det finns ett samband mellan orden ’adam [”människa” alternativt ”man”] och ’�damā [jord] 

vilket fungerar som en ordlek.27 Orden härstammar från samma rot vilket betyder ytan på 

jorden.28 ’Adam är ett maskulint substantiv medan ’�damā är feminint.29 Kvam menar att det 

                                                
24 För vidare läsning av andra problematiska och debattskapande ord och fraser i Gen 2-3 rekommenderas Kvam, 
K.E. m.fl., Eve & Adam, 1999. 
25 Gen 2:5. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia hebraica transcripta, 1991, s 26f.
26 Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 201f.
27 Simkins, R. A., ”Gender construction in the Yahwist creation myth” I: Genesis – a feminist companion to the 
Bible, 1998, s 40.
28 Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 201.
29 Simkins, R. A., ”Gender construction in the Yahwist creation myth” I: Genesis – a feminist companion to the 
Bible, 1998, s 40.
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finns de forskare som hävdar att denna likhet mellan orden också borde finnas kvar i 

översättningen i stil med ”jording”/”jord”.30

 4.3.2 ’Ar�, �ila, ’iššā, ’iš och lq�

’Ar� är synonym med ’�damā och betyder ”jord”/”mark”.31 Ordet förekommer fyra gånger i 

berättelsen innan det övergår till synonymen ’�damā.32 Längre fram i berättelsen, i vers 3:19, 

återfinns ännu ett nytt ord för jorden, ’apar.33

    

�ila kan betyda två saker. Det kan dels betyda ”revben” men också betyda ”sida”.34 Ordet 

revben förekommer tre gånger i Gamla testamentet i Bibel 2000, två gånger i Genesis 2 samt 

en gång i Daniel 7:5.35 Ordet �ila förekommer 38 gånger i Gamla testamentet och har i övriga 

fall översatts med ordet ”sida”.36 Kvam menar att dessa två tolkningar och översättningar av 

ordet har givit upphov till två synsätt på kvinnans tillkomst: (1) hon var formad utifrån ett 

revben och (2) hon var tagen/separerad från ’adam.37

    

’Iššā är ett substantiv, ett artnamn, som betyder ”kvinna”38. Termen presenteras i den andra 

skapelseberättelsen i Gen 2:22: 

Av revbenet [�ila] som han hade tagit från mannen [ha-’adam] byggde Herren Gud en kvinna 
[’iššā] och förde fram henne till mannen [ha-’adam].39

    

’Iš är också ett artnamn vilket betyder ”man”.40 Termen presenteras i den andra 

skapelseberättelsen i Gen 2:23. Mi-’iš betyder ”från/av mannen”41 : 

Då sade mannen [ha-’adam]: Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna 
[’iššā] skall hon heta, av man [mi-’iš] är hon tagen.42

                                                
30 Kvam, K.E. m.fl., Eve & Adam, 1999, s 27.
31 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 76.
32 Richter, W., Biblia hebraica transcripta, 1991, s 26f. 
33 Gunkel, H., Genesis, 1997, s 26.
34 Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
35 Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f  hävdar två gånger men i 
den nya bibelöversättningen, Bibel 2000, förekommer ordet revben även i Daniel 7:5 (se www.bibeln.se). Om 
det hebreiska ordet i det fallet är �ila kan jag inte utläsa.
36 Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
37 Kvam, K.E. m.fl., Eve & Adam, 1999, s 31ff.
38 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 100.
39 Gen 2:22. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 30f.
40 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 98.
41 Simkins R. A.,  ”Gender construcion in the Yahwist creation myth” I: Genesis – a feminist companion to the 
Bible, 1998, s 45.
42 Gen 2:23. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 30f.
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och vers 2:24 fortsätter: 

Det är därför en man [’iš] lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.43

    

Verbet ”ta” heter på hebreiska lq�. Termen förekommer enligt Richter i Gen 2:22 och 2344 och 

enligt Trible i 2:21,22 och 2345:

Av revbenet [�ila] som han hade tagit [lq�] från mannen [ha-’adam] byggde Herren Gud en kvinna 
[’iššā] och förde fram henne till mannen [ha-’adam]. Då sade mannen [ha-’adam]: ”Den här 
gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna [’iššā] skall hon heta, av man [mi-’iš] är 
hon tagen [lq�]”.46

                                                
43 Gen 2:24. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 30f.
44 Gen 2:22-23. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 30f..
45 Trible P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 100
46 Gen 2:23-24. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 30f.
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5 Resultat

Denna del av uppsatsen presenterar argumenten och tolkningarna om människans skapelse i 

Genesis 2 av de forskare och teologer som presenterades i kapitel 3. Jag kommer att börja 

med att redogöra för Phyllis Tribles tolkningar av människans skapelse (5.1).47 Anledningen 

till att jag börjar med att redogöra för hennes åsikter är för att hennes undersökning behandlar 

nästan alla de termer kring vilka mitt arbete kretsar och kan fungera som en bakgrund att 

ställa övriga forskares och teologers argument och tolkningar mot. På så sätt blir det enklare 

att förstå vad som i övrigt är sagt i ämnet om huruvida mannen eller människan skapades först 

(5.2) och hur kvinnans skapelse skedde (5.3).

5.1 Phyllis Trible

Phyllis Trible, professor i bibliska studier, diskuterar i detalj den skapelseberättelse som 

återfinns i Genesis 2 och vilken kvinnosyn som dominerat kristendomen bland annat på grund 

av tolkningar av den. Trible menar att på grund av skapelseberättelsen i Genesis 2 har kvinnan 

utmålats som en fresterska, bråkmakare och setts som underordnad sin man. Kvinnan 

skapades enligt traditionell patriarkalisk kristendomssyn efter mannen och den synen på 

könen leder enligt Trible till att kvinnan ska fungera för att bota mannen ensamhet och att 

mannen har makt över henne.48 Jag ska här sammanfatta Tribles litterära studie av 

människans och mannens/kvinnans skapelse i Genesis 2.

5.1.1 Ha-’adam och ha-’�damā

Trible menar att den varelse som Gud skapade i Gen 2:7 var en varelse utan kön. 49 Orden 

’adam och ’�damā fungerar, enligt Trible, som en ordlek för både syn och hörsel.  Ha-’�damā 

är en anspelning på jorden och brukandet av den; ”och ingen människa [’adam] fanns som 

kunde odla den [jorden] [ha-’�damā]”.50 Berättelsen i Genesis fortsätter därefter med 

skapandet av ha-’adam. Den fysiska beskrivningen som görs av ha-’adam är sparsam. Det 

enda som nämns är näsborrar men bortsett från detta så finns det inga fysiska drag för 

jordvarelsen ännu. Inte heller är denna varelse identifierad sexuellt. ’Adam är ett maskulint 

                                                
47 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978.
48 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 72.
49 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 76f.
50 Gen 2:5. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 26f.
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ord men Trible menar att det är ett grammatiskt genus och inte en könsbestämmande 

identifikation. Alltså går det enligt Trible inte att avgöra utifrån denna första introduktion av 

ha-’adam i Gen 2:7, huruvida det är en man eller en kvinna utan endast att det är en mänsklig 

varelse.51

    

Gud konstaterar sedan i Gen 2:18 att det inte är bra för ha-’adam (som redan här i Bibel 2000

översatts med ”mannen”52) att vara ensam och Gud skapar då alla djuren. Men inget djur 

kunde bota ensamheten hos ha-’adam vilket skapar förutsättningar för en annan skapelse; 

könen. Det framställs då enligt Trible en ny bild av Gud såsom narkosläkare och kirurg. Gud 

försänker ha-’adam i sömn och tar omedelbart bort en del av dennes kropp och avslutar 

ingreppet med att ”fylla igen hålet med kött”.53

Alla andra varelser härstammar, liksom ha-’adam, från jorden. I början skapades ha-’adam

från ha-’�damā (Gen 2:7), därefter lät Gud alla träd växa upp från ha-’�damā (Gen 2:9) och 

slutligen formade Gud alla djuren från ha-’�damā (Gen 2:19). De är alla skapade från samma 

grund men ändå är de inte jämlika skapelser. Ha-’adam är central, föregående i både ordning, 

ansvar och makt. Växterna och djuren skapades för ha-’adam så att ha-’adam stod över dem. 

Ha-’adam kan bruka jorden fritt och äta av alla träd utom ett. Ha-’adam namnger alla djuren 

med makten att fastställa deras existens vilket leder till ett herravälde över både växter och 

djur – över allting som kommer från ha-’�damā.54

5.1.2 De nya varelserna

Nästa skapelse skapas inte av ha-’�damā, utan av ha-’adam. Trible menar att ha-’adam får 

fungera som jorden fungerade i början av berättelsen. Precis som JHVH formade ha-’adam 

utifrån fuktig jord från marken och därefter andades in i dess näsborrar för att skapa liv, så tar 

JHVH nu ett revben ifrån ha-’adam och formar en kvinna.55

    

Efter ”det kirurgiska ingreppet” av Gud menar Trible att ha-’adam ändrar karaktär. Skapandet 

av djur och växter skedde av jorden medan skapandet av könen skedde av ha-’adam. Akten 

                                                
51 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 76ff.
52 Gen 2:18. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991 s 28f.
53 Gen 2:21.
54 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 95f.
55 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 96.



16

har förändrat ha-’adam, som inte längre, enligt Trible, är densamma som förut utan är en ny 

varelse.56 Ha-’adam säger då 

den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna [’iššā] ska hon heta, av man [mi-
’iš] är hon tagen.57

Trible menar att det är först här som ha-’adam identifierar sig som manlig. Ordet ha-’adam 

får först nu en andra betydelse. Tidigare stod ordet för en varelse med odefinierbart kön, 

varken manlig, kvinnlig eller en förening av de bägge, men nu kan det också betyda ”man”. 

Efter Guds ”operation” blir dess identitet sexuell. ”Operationen” resulterar i två varelser där 

det tidigare endast fanns en. ’Iššā och ’iš presenteras i berättelsen och ordet som tidigare stått 

för mänsklig varelse innan könsfördelningen, ha-’adam, blir ett ord som används frekvent, 

men inte exklusivt, för mannen. Ordet är mångtydigt och Trible anser att denna mångtydighet 

borde förhindra tolkare från att begränsa ordet till en specifik och unik betydelse. Vidare 

menar Trible att mångtydigheten i ordet matchar mångtydligheten i varelsen själv, där ett kött 

blir till två varelser.58

5.1.3 De simultana ’iš och ’iššā

Skapelsen av ’iš och ’iššā sker samtidigt enligt Trible. En är feminin, en är maskulin och 

skapelsen är samtidig, inte i följd. Trible menar att den ena förekommer inte den andra, även 

om tidslinjen i berättelsen presenterar kvinnan innan mannen (Gen 2:22). Hon anser också att 

den ena inte är motsatsen till den andra, utan att uttalandet av ha-’adam om att kvinnan är ben 

av dennes ben och kött av dennes kött (Gen 2:23), anspelar på enhet, solidaritet och 

ömsesidighet mellan mannen och kvinnan. Mannen omtalar inte sig själv som överlägsen 

kvinnan utan hans identitet är beroende av henne liksom hennes identitet är beroende av 

honom. Båda härstammar från ett kött av mänskligheten.59

    

Vidare betecknar ordet ’iššā inte ett egennamn eller en person, utan är ett substantiv som 

betecknar kön. Ordet förekommer också tidigare i berättelsen (Gen 2:22) innan ha-’adam

uttalar det (Gen 2:23), vilket enligt Trible tyder på att mannen inte bestämt vem kvinnan är, 

utan snarare fröjdas av skapelsen.60

                                                
56 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 97f.
57 Gen 2:23. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia Hebraica transcripta, 1991 s 30f.
58 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 97f.
59 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 98f.
60 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 100.
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5.1.4 ”Av man är hon tagen” (Gen 2:23)

Trible fortsätter att diskutera frasen ”av man är hon tagen”61. Verbet ”ta” [lq�] förekommer 

enligt Trible tre gånger i 2:21, 22 och 23.62 Samtliga tillfällen refererar till kvinnan. Revbenet 

som används är ett råmaterial som kan jämföras med leran från jorden från vilken ha-’adam

och djuren skapades. Trible menar att ha-’adam varken är man eller kvinna, utan blir man i 

det ögonblick kvinnan skapas. När det då står ”kvinna [’iššā] skall hon heta, av man [mi-’iš] 

är hon tagen [lq�]”63 är det på grund av den poetiska friheten och fungerar som en ordlek. 

Meningen med ordleken är likheten mellan man och kvinna, inte underlägsenhet av kvinnan 

gentemot mannen. Trible menar att en kvinna inte kan vara differentierad från mannen 

samtidigt som hon är av ben av hans ben och kött av hans kött utan hon anser att den poetiska 

formuleringen av frasen handlar om ömsesidigheten mellan man och kvinna.64

5.2 ”Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen” (1 

Kor 11:8)

Hermann Gunkel, som forskare i Gamla testamentet på 1800-talet, diskuterade Genesis vers 

för vers i sitt verk Genesis. När Gunkel tolkar Gen 2:7, där människan först skapas, diskuterar 

han inte möjligheten att ’adam kan betyda en människa av båda eller inget kön, utan Gunkel 

omtalar utan diskussion Guds skapelse, ’adam, som en manlig varelse. Gud ser därefter att 

mannen inte är fullständig utan är ensam och i behov av en hjälpare i Gen 2:18.65

    

I den senaste svenska översättningen av bibeln, Bibel 2000, står det också att den första 

människan som skapades var av manligt kön. Bibelkommissionen, som på statligt uppdrag har 

översatt Bibel 2000, pekar på att det hebreiska ordet ’adam, som förvisso betyder människa 

eller mänsklighet, i Gen 2:18-24 uppenbart syftar till en varelse av manligt kön. 

Kommissionen menar att ”i skildringen av kvinnans skapelse förutsätts att ’människan’ är av 

manligt kön”66. Christer Åsberg i Svenska bibelsällskapets översättningsenhet, förklarar 

tydligare denna förutsättning att den första varelsen var av manligt kön i ett e-brev. Han pekar 
                                                
61 Gen 2:23.
62 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 100. Enligt Richters Biblia Hebraica transcripta, 1991, s 
30f förekommer ordet endast två gånger i vers 2:22 och 23.
Enligt Trible s 100, enligt mig baserat på Richter endast 2 gånger. Hur ska jag förhålla mig till det?
63 Gen 2:23. Termer inom [ ] kommer från Richter, W., Biblia hebraica transcripta, 1991, s 30f.
64 Trible, P., God and the rhetoric of sexuality, 1978, s 100f.
65 Gunkel, H., Genesis, 1997 s 6.
66 Bibel 2000, fotnotskommentar till Gen 2:18-24.
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på vers 2:18 och 2:22, som enligt honom tydligt visar att kvinnan skapas som hjälpare till den 

varelse som fanns tidigare (’adam), och som alltså måste ha varit man. Han tillägger också att 

verbformerna, suffixen och pronomenen (liksom substantivet ’adam) är maskulina.67

Ytterliggare ett argument från bibelkommissionen för att den första människan var man är att 

’adam används som egennamn på den första människan i Gen 4:25.68 Slutligen menar Åsberg 

att den enklaste förklaringen till översättningen är att ”den hebreiske författaren haft den 

manliga människan som idealtyp”.69

    

Ronald A. Simkins, professor i Främre Orientens språk och civilisationer, diskuterar i sin text 

”Gender construcion in the Yahwist creation myth” det genus och de könsroller som skapas 

genom Genesis 2. Även då Simkins framhäver och står för en likvärdig syn av mannen och 

kvinnan så menar han, tvärt emot Trible, att det var mannen som skapades först.70 Simkins 

menar att genom hela berättelsen är ’iš identifierat med ha-’adam. Likaså är kvinnan tagen 

mi-’îš, ”från mannen”. Orden ’iš och ’iššā används alltså inte för att visa på mannen och 

kvinnans samtida skapelse, utan vill poängtera den samhörighet som nu råder mellan dessa 

två kön.71

    

Sven Tengström, verksam vid teologiska institutionen på Uppsala universitet, skriver i sin text 

”Man och kvinna i Genesis 2-3” i SEÅ 70 (Svensk exegetisk årsbok) att han anser att ha-

’adam inte bör översättas till ”man” förrän efter det att kvinnan har skapats. Tengström menar 

liksom Trible att det är först efter kvinnans skapelse som mannen identifierar sig själv som 

man.72    

 Även Lars Eric Axelsson, kyrkoherde i Lunds stift, reflekterar över tanken om huruvida ha-

’adam (den första människan) var av manligt kön eller inte. Ha-’adam översätts med 

”människa” i skapelseberättelsen fram till vers 18, där det handlar om att ha-’adam är ensam. 

Därifrån och fram till kvinnans skapelse i vers 21 översätts ha-’adam med ”mannen”. 

Axelsson menar att om vi väntar med att översätta ha-’adam till ”man” så:

                                                
67 Åsberg, C., Bibelfråga: 1 Mos 2:18 [e-post]
68 Bibel 2000, fotnotskommentar till Gen 2:7.
69 Åsberg, C., Bibelfråga: 1 Mos 2:18 [e-post]
70 Ronal A. S.,  ”Gender construcion in the Yahwist creation myth” I: Genesis – a feminist companion to the 
Bible, 1998, s 32-52.
71 Ronal A. S.,  ”Gender construcion in the Yahwist creation myth” I: Genesis – a feminist companion to the 
Bible, 1998, s 45.
72 Tengström, S., ”Man och kvinna i Genesis 2-3” I: SEÅ 70, 2005, s 281ff.
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finner man ju faktiskt att det inte finns någon varelse av mankön förrän det också finns en av 
kvinnokön. Innan dess finns bara ’människan’.73

Axelsson ställer sig också frågan varför tolkare och översättare under 2000 år hävdat den 

andra tolkningen, att mannen skapades innan kvinnan, och menar att svaret ligger i det 

patriarkaliska samhället där män är de som tolkat och översatt bibeln vilket har lett till en 

rullande snöboll som vuxit sig större och större genom åren.74

    

Krister Brandt som satt med i Bibelkommissionen för översättningen av Bibel 2000 svarade 

på Axelssons synpunkter. Brandt menade att det räcker med ett argument för att påvisa att 

åtminstone författaren till texten menade att kvinnan skapades efter mannen, argumentet att 

”av man [mi-’îš] är hon tagen” och inte av ’adam. 75 Axelsson i sin tur svarade på detta med 

att just frasen ”av man är hon tagen” (Gen 23:b) är en etiologi som är att betrakta som ett 

tillägg till den övriga texten, och att denna fras därför inte alls behövde ses som ett tecken på 

att textens författare menat att kvinnan skapats efter mannen.76 Brandt replikerade i sin tur 

åter igen med att frasen antagligen inte är ett tillägg eftersom det, enligt Brandt, tydligt 

stilistiskt hör samman med de omkringliggande fraserna och verserna.77 Claus Westermann, 

professor i Gamla testamentets exegetik, påpekade detsamma när han skrev att 

we have in v. 23b a name etiology in the purest form. It is firmly fixed in the narrative and has 
been prepared by vv. 19-20 /---/ V 24, in contrast to v. 23b, is an etiological addition, without 
which the narrative would be quite complete. /---/  The narrative then is not concerned with the 
creation of woman /---/ It is concerned with the creation of humankind which reaches its goal in 
the complementary society of man and woman. The name etiology of v. 23b, though certainly 
belonging to the narrative and firmly fixed in it, is a secondary trait, not a goal.78

Till skillnad från de tidigare debattörerna så tar inte Hanna Stenström, docent i Nya 

testamentets exegetik, upp de hebreiska ordens betydelse i sin text ”Den irriterande rösten –

ett feministiskt exegetiskt bidrag till samtalet om bibeln som norm”.79 Strömberg menar 

istället att det feministiska arbete av bibeltolkningar på 1970- och 1980-talet har lett till att vi 

tydligare förstått i vilken patriarkalisk kultur texterna har skapats. Hon anser att de 

föreställningar om kön som existerar i texterna är av meningsbärande struktur men har 

frambringats i en androcentrisk kultur. Vidare menar Strömberg att vi därför måste ifrågasätta 

                                                
73 Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
74 Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
75 Brandt, K., ”Revben eller kvinnlig sida?” I: Svensk kyrkotidning Nr 11-12, 1998, s 128.
76 Axelsson, L.E., ”Revben och kvinnlig sida” I: Svensk kyrkotidning, Nr 20-21, 1998, s 252.
77 Brandt, K., ”Revbenet igen” I: Svensk kyrkotidning Nr 27-28, 1998, s 324.
78 Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 232.
79 Stenström, H., ”Den irriterande rösten – ett feministiskt exegetiskt bidrag till samtalet om bibeln som norm” I: 
Tolkning för livet, 2004, s 80.
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bibeln som auktoritet om huruvida den kan utgöra norm för dagens människor som är kritiska 

till textens ideologi och moral. På ett liknande sätt argumenterar Anne-Louise Eriksson, 

docent i tros- och livsåskådningsfrågor, när hon reflekterar över att ”vi är alla människor och 

/…/ kön [ska därför inte] vara en teologisk betydelsebärande kategori”.80

5.3 ”Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en 

kvinna” (Gen 2:22)

Den hebreiska termen som traditionellt översatts med ordet ”revben” på svenska är �ila.81 När 

Gunkel tolkar verserna 2:21-25 använder även han ordet ”revben” för det som tas ut ifrån 

’adam. Gunkel ställer sig frågan varför Gud tar just ett revben:

The answer to this question can no longer be ascertained with certainty from our text. This 
element may have originally been explainable in terms of the sexual relations for which the 
woman was destined.82

Axelsson pekar på att ordet �ila förekommer 38 gånger i Gamla testamentet83 och av dessa 38 

gånger återges det endast 2 gånger med ordet ”revben” vilket är i Gen 2:21,22.84 Vid alla 

andra tillfällen i Gamla testamentet betyder ordet ”sida”.85 Axelsson reflekterar sen över 

tanken kring vilken skillnad det gjort i texten om ordet översatts med ”sida” istället för 

”revben” i kombination med att ha-’adam får stå för mänskligheten istället för mannen. Det 

skulle innebära att Gud tog ut en sida av mänskligheten och formade kvinnan – det som var 

kvar är mannen.86

I Zohar, som är det centrala litterära verket inom judendomens mystik, Kabbalah, diskuteras 

också människans skapelse. Enligt Zohar var Adam en förening mellan manligt och kvinnligt. 

Det kvinnliga satt fast vid sidan av det manliga. Gud lät då en djup sömn falla över mannen 

och skar loss den kvinnliga sidan från honom.87

    
                                                
80 Eriksson, A-L, ”Likt och olikt i en kvinnoinklusiv kristologi” I: Nya vägar i teologin, 1999, s 123ff.
81 Se Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
82 Gunkel, H., Genesis, 1997, s 12.
83 Axelsson, L.E., ., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f, refererar här till: 
Lisowsky, G, Konkordanz der Hebräischen Alten Testament, Stuttgart; Deutsche Bibelgesellschaft, 1981.
84 Axelsson, L.E., ”En sida av människan” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f  hävdar två gånger men i den 
nya bibelöversättningen, Bibel 2000, förekommer ordet revben även i Daniel 7:5 (se www.bibeln.se). Om det 
hebreiska ordet i det fallet är �ila kan jag inte utläsa. 
85 Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
86 Jfr Axelsson, L.E., ”En sida av människan?” I: Svensk kyrkotidning Nr 6, 1998, s 61f.
87 Zohar – the book of splendor, basic readings from the Kabbalah, 1995 s 7f.



21

Krister Brandt svarade återigen på Lars Eric Axelssons funderingar kring ordet �ila. Brandt 

menar att ordet inte kan betyda ”sida” eftersom det i så fall inte skulle finnas någon anledning 

för Gud att fylla igen hålet med kött. Om kvinnan separerades från ’adam finns heller ingen 

anledning att ”bygga” kvinnan som berättas i Gen 2:22. Likaså betyder ordet �ila inte 

sida=hälft, utan ordet betyder snarare ”(ytter)-sida (i motsats till ovansida) och sådant som 

finns på (ut-)sidan (t.ex. sidokamrar på en byggnad)”.88 Enligt Brandt passar en abstrakt 

användning av ordet (en sida = en aspekt) inte in i kontexten.89

Åsikterna går alltså isär. Medan Trible, Tengström och Axelsson försöker hävda en ’adam

utan könstillhörighet som kan vara en kombination av bägge könen eller en varelse utan något 

kön alls menar förespråkare som Gunkel, Åsberg, Simkins och bibelkommissionen med 

Brandt att ’adam var en man. Likaså går åsikterna isär om hur kvinnans skapelse skedde. 

Bibelkommissionen, Gunkel och Trible översätter utan reflektioner �ila till ”revben” medan 

Axelssons åsikt påminner om den som presenteras i Zohar där kvinnan separeras från ”sidan” 

av mannen.

                                                
88 Brandt, K, ”Revbenet igen” I: Svensk kyrkotidning Nr 27-28, 1998, s 324.
89 Brandt, K, ”Revbenet igen” I: Svensk kyrkotidning Nr 27-28, 1998, s 324.
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6 Diskussion

6.1 Den kan läsas så….

’Adam kan betyda två saker; det kan dels betyda ”människa” men också betyda ”man”. Det 

råder ingen tvekan om att begreppet kan ha (åtminstone) två betydelser.90 Det går ibland att 

läsa ut ett ords betydelse ur kontexten, till exempel råder det ingen tvekan om att bok i 

meningen ”på hösten tappade boken alla sina löv” syftar till trädet bok och inte till en bok 

som man kan läsa i. Men en mening som till exempel ”boken tappade alla sina blad” kan bli 

problematisk. Syftar bok på ett träd eller på något man kan läsa i? Betyder blad bokblad eller 

trädlöv? Det är ett liknande problem som läsaren av Genesis 2 ställs inför, och det är svårt att 

ge ett definitivt svar på vad orden betyder som alla läsare till texten accepterar. 

    

Fram till vers 2:22 ser jag inga problem att läsa ’adam som människa. Problemet ligger 

snarare i just vers 2:22, där Gud formade en kvinna och förde fram henne till ha-’adam. 

Kvinnan är alltså nyskapad, medan ha-’adam nu har existerat ett tag (sedan Gen 2:7). Gud för 

inte fram kvinnan till en ny varelse, han för inte fram henne till ’iš, utan han för fram henne 

till den ’adam som presenterades redan i Gen 2:7. Det går givetvis då, precis som Trible, att 

hävda att denna ’adam inte längre är densamma som förut. Det kan givetvis tänkas, men det 

är ingenting som texten säger något om. Däremot säger texten att kvinnan var tagen mi-’iš 

”från mannen”.

    

Läsaren till Gen 2:4b-24 kan förstå texten på samma sätt som Christer Åsberg och 

Bibelkommissionen, vilket innebär att det förutsätts utifrån skildringen av kvinnans skapelse 

att den första människan var av manligt kön, men läsaren kan också förstå texten som Trible, 

som menar att ’adam var en varelse utan kön, eller som Zohar förklarar texten vilket innebär 

att ’adam var en kombination av de båda könen.

Jag menar att Trible och Tengström har rätt när de hävdar att det är först efter kvinnans 

skapelse som mannen identifierar sig som man. Jag är övertygad om att det är en korrekt 

läsning av texten, men bara för att mannen identifierar sig som man först efter kvinnans 

skapelse, hindrar inte att han var av manligt kön redan tidigare. Människor identifierar sig 

                                                
90 Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 201f.
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själva genom omgivningen. Det är när jag träffar någon som inte är som jag som jag 

identifierar mig själv som den jag är. ’Adam reflekterade inte över sitt kön, men när han såg 

skillnaden hos ’iššā så tänkte han kanske ”aha! Det är sådan här som jag är! Jag är man till 

skillnad från henne som är kvinna!”. Det hindrar inte att han var man redan tidigare utan 

betyder bara att han blev upplyst om något som redan var.

Ordet �ila kan betyda såväl sida som revben. Men enligt Brandt kan det inte betyda sida som i 

ett abstrakt tänkande; en sida av mänskligheten, utan ordet betyder i så fall utsida eller 

yttersida. Jag anser att det mycket väl går att läsa texten som så att Gud tog något från utsidan 

eller yttersidan, det behöver inte men kan ha varit ett revben. 

6.2 …men är den skriven så?

Meningen ”boken tappade alla sina blad” kan betyda att ett träd i skogen har tappat alla sina 

löv, men det var inte det jag menade när jag skrev meningen. Jag syftade på en läsbok. När en 

text i sig själv är oklar, gör vi klokt i att försöka reda ut vad författaren till texten egentligen 

menat.

    

Texten i Genesis 2 är troligtvis nästan 3000 år gammal. Det blir då givetvis svårt att säga vad 

som rört sig i författarens/författarnas huvud när han/hon/de skrivit berättelsen. Jag tror att 

sannolikt menade Jahvisten att ’adam var en man. Anledningen till att jag tror det är 

underbyggt av följande argument:

 Kvinnan var tagen mi-’iš och hon fördes fram till ha-’adam. Hon fördes inte fram till 

’iš, en man, utan hon fördes fram till ha-’adam. Jahvisten återgår till en, för oss läsare, 

redan känd varelse som vi stiftade bekantskap med redan i 2:7. Om Jahvisten syftat på 

en ny varelse, en ny man, så skulle han nog rimligen också ha sagt det. Trible hävdar 

att kvinnan är tagen mi-’iš för den poetiska frihetens skull,91 men jag hävdar att ingen 

författare eller poet lägger till något i texten som fullständigt motsäger vad som 

skrivits tidigare. Om Jahvisten menade att ’adam var en varelse av båda könen eller 

inget kön, så menar jag att han inte skulle ha skrivit att kvinnan är tagen från mannen 

enbart på grund av den poetiska friheten.

                                                
91 Trible, P., God and the thetoric of sexuality, 1978, s 100f
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 Det kan tänkas, som Axelsson påpekar, att 2:23 är att betrakta som ett tillägg till 

texten. Oavsett om Gen 2:23 är ett tillägg till texten eller har funnits sedan början (att 

utläsa av Gunkel och Westermann så hör verserna tillsammans med mannen och 

kvinnans skapelse, och tillhör alltså samma källa) så har versen blivit accepterad i sin 

slutgiltiga form. Skapelseberättelsen i Genesis 2 kan tänkas ha flera författare, men 

ändå har en slutlig redaktör satt ihop texten och accepterat innehållet. 

 Ha-’adam kan betyda människa. Det råder inga oklarheter om det. Jag menar att när 

Jahvisten skriver om skapelsen syftar han till att skriva om den första människan. Det 

primära som skapades i Gen 2:7 var just en människa, att han var man är sekundärt. 

’Adam är att betrakta som androgyn med den betydelsen att berättelsen syftar till att 

berätta människans skapelse, inte mannens. Mannen och kvinnans skapelse är 

sekundärt. Precis som Hanna Stenström påpekade påverkade antagligen det samtida 

androcentriska samhället att denna människa var en man. För att ännu mer sannolikt 

fastställa huruvida Jahvisten menade att den första människan var av manligt kön eller 

inte, skulle det krävas en undersökning av skapelseberättelserna i närliggande kulturer, 

till exempel babylonisk, grekisk-romersk och persisk kultur. 
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7 Sammanfattning

Syftet med uppsatsen var att studera ifall det finns utrymme för en annan tolkning av den 

skapelseberättelse som presenteras i Genesis 2, än den som traditionsenligt berättas där 

mannen skapades först och att kvinnan skapades av mannens revben. Genom att studera olika 

forskares och teologers tolkningar av texten samt studera en transkribering av den hebreiska 

texten har jag kommit fram till att svaret måste, enligt mig, bli nej. Det finns ingen annan 

tolkning än den att mannen skapades först och kvinnan därefter. På sin höjd skapades kvinnan 

utifrån någon utsida eller yttersida av mannen men läst ur kontexten så passar ordet ”revben” 

in. Jag menar att den slutliga författaren syftade till att berätta om människans skapelse, en 

människa som i författarens ögon var man.

Texten i Genesis 2 berättar om människans skapelse (primärt), en människa som var en man 

(sekundärt), liksom Westermann uttryckte sig:

The narrative then is not concerned with the creation of woman /---/ It is concerned with the 
creation of humankind.92

                                                
92 Westermann, C., Genesis 1-11, 1994, s 232.
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Bilaga

4bNär Herren Gud gjorde jord [’ar�] och himmel, 

5när ingen buske fanns på marken [’ar�] och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte 
hade låtit något regn falla på jorden [’ar�] och ingen människa [’adam] fanns som kunde odla 
den [ha-’�damā] –

6men ett flöde vällde fram ur jorden [’ar�] och vattnade marken [ha-’�damā] –

7då formade Herren Gud människan [ha-’adam] av jord från marken [ha-’�damā] och blåste in 
liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 

8Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan [ha-’adam] 
som han hade format. 

9Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda 
att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.

10En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar. 

11Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. 

12Guldet i det landet är fint, och där finns också bdellimharts och onyxten. 

13Den andra floden heter Gilchon, den flyter kring Kush. 

14Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrine. Den fjärde floden är Eufrat.

15Herren Gud tog människan [ha-’adam] och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda 
den. 

16Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården 

17utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö”.

18Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen [ha-’adam] är ensam. Jag skall ge honom 
någon som kan vara honom till hjälp”. 

19Så formade Herren Gud av jord alla markens [ha-’�damā] djur och alla himlens fåglar och 
förde fram dem till mannen [ha-’adam] för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande 
varelse fick det namn som mannen [ha-’adam] gav den. 

20Mannen [ha-’adam] gav namn åt all boskap och alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men 
han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. 

21Då försänkte Herren Gud mannen [ha-’adam] i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans 
revben [�ila] och fyllde igen hålet med kött. 



22Av revbenet [�ila] som han hade tagit [lq�] från mannen [ha-’adam] byggde Herren Gud en 
kvinna [’iššā] och förde fram henne till mannen [ha-’adam]. 

23Då sade mannen [ha-’adam]: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. 
Kvinna [’iššā] skall hon heta, av man [mi-’iš] är hon tagen [lq�]”. 

24Det är därför en man [’iš] lämnar sin far och mor för att leva tillsammans med sin hustru, 
och de blir ett.


